
Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testülete
8296. Hegyesd. Zrínyi u.1.
Szám: l402-4l2o15' 

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd községÖnkonnányzataKépviselő-testiilete 2015.április I4.-én
(kedden) 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

Az ülés helye: Kulűrház Hegyesd, Petőfi u.19.

Jelen vannak:
Stark Sándor polgármester
Imre Gabriella alpolgármester
Fekete Róbertné képviselő
Pókóné Román Katalin képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Kovács Krisztián képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyrő
HolczbaueméKissErika falugondnok

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Lakosság részéről megjelent: 25 fő"

Stark Sándor polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket, falugondnokot, lakosság
részéről megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből
4 ftí jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont
tár gy a|ás ával érts enek e gyet, azt fo gad1 ák el.
A képviselő-testtilet határozathozatal nélkíil, egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadták az
alábbi:

Napirendet: 1 ./ Falugondnoki Szolgálat megszüntetéséről vélemény kérése

Előadó: Stark Sándor polgármester

1./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy problémák adódtak a falugondnok munkájával,
a képviselő-testiilet blzalma megrendült, nincs megelógedve a tevékenységgel. Hosszabb
időre elment táppénzre" Kérte a falu lakosságiinak véleményét.
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Jánosi Elvira választópolgár kérdezte, hogy mivel nincsenek megelégedve?

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy amikor a falugondnokot kinevezték megbízták a
kulttlrház, könyvtár vezetésével, mivel rendelkezik művelődésszervező iskolával. Kérték,
hogy kísérje figyelemmel apályínatokat, szervezzen játszőházat. Kevés programot szetvez.

Angyal Anna választópolgár szerint ezt nem mellette kell végezní, ez feladat a
falugondnoknak.

Somogyi Józsefnó váIasztőpolgár véleménye szerint nem hagyták érvényesülni az Eikát,
amit szeretett volna végezni althoz nem kapott támogatást. Az nem indok, hogy valaki elmegy
táppénzre akkor megszüntetik a munkakörét, a szolgálatot.

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy játszőházat Domonkos Bettina szervezet,
aki érettségihez előírl közérdektí munkán volt az önkormányzatnál. Az eszközök
rendelkezésre álltak, volt olyan ragasztő ami már be volt száradva.

Puposné Oó Mária választópolgár nem értett egyet azzal, hogy a falugondnok nem szervez
programokat, megszervezte a tollfosztást, de nem volt elég érdeklődő.

Angyal Anna választópolgár elmondta, hogy nem volt itt az elmúlt 5 évben a beszámolókon,
azérl kell megszüntetni a szolgálatot, mert nem elégedettek a falugondnokkal? Meg kell
nézni, hogy lehet hatékonyabbá tenni a munkáját.

Cziglerné Kiss Andrea választőpolgár elmondta, hogy ősszel itt volt a közmeghallgatáson,
amikor a falugondok beszámolt a munkájaíőI. A képviselő-testiilet egyhangúlag elfogadta a
beszámolót. Választás előtt a képviselőjelöltek azt mondták azért indulnak képviselőnek,
hogy a falunak jobb legyen" Most olyan meghívót kapott, arnin az áll, hogy tervezlk a
falugondnok szolgálat megszüntetését. A szolgálatot nem megszüntetni kell, hanem ki kell
szélesíteni a falugondnok munkakörét. Hogy vetődött fel, hogy meg kell szüntetni a
szolgálatot

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy képviselő-testtileti ülésen vetették fel a képviselők a
falugondnoki szolgálat megszüntetésének lehetőségét. A falugondnok kinevezésekor ki kellett
kérni a falu lakosságának véleményét, valamint minden évben be kell számolni a munkáról,
ezért került napirendre a szolgáIat működtetése. Ő személy szerint nem ért egyet a szolgáIat
megszüntetésével, hisz az önkormányzatnakpénzbe nem került, az állam 2500 e ft-ot biztosít
a szolgáIat működtetésére, ami feőezi a kiadásokat. A faluban hiányoznak az
alapszolgáltatások, nincs bolt, óvoda, iskola. Ősszel a falugondnok idegileg kimerült, ezért
győg5kezelésre szorult. Senkit nem lehet ezért elítéIni. Aki dolgozik az hlbázhat, ezt a
munkáltatói jogot gyakorlónak tisztían,tl kell. Ha a falugondnok személyével van probléma
arról a testiiletnek kell dönteni. Felmentés esetén a falugondnokot felmentési idő, és

végkielégítés illeti meg.

Ware Borbála választópolgár elmondta, hogy olyan napirendi ponttal kapta a meghívót,
hogy a falugondnoki szolgála megszüntetésének véleményezése. Látla, hogy munkajogi
vitáról van sző, arri a polgármester hatásköre, a munkáltatói jog nála van, ez flem a falu



3

véleménYétől fiigg. Szolgálatot nem javasolja megszüntetni, többször is igénybe vette volna
az autőt, mégfizetett is volna érte.

KaPÓcs Tibor választópolgár véleménye szerint a vádak nem teljesen állják meg a helyüket.
Nincs Pétrbeszéd azEika és a képviselők, polgármester között. Látja, hogy nem azért akaqák
megszÜntetni a szolgálatot, mert anyagi probléma van. Ha a falugondnokkal van gondjuk azt
meg kell beszélni, aztnem a falu lakossága előtt kell lerendezni.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a falugondnoki busz igénybevételéért nem lehet
díjat kérni, az ingyenes szolgáltatás. Jelezték, ha a falugondnok van a buszon akkor nem
mennek el vele vásárolni, csak a helyettesével.

SomogYi JÓzsefné váIasztópolgár véleménye szerint aki nem szeret utaznia falugondnokkal,
akkor neutazzon.

Jánosi Elvira választópolgár elmondta, hogy a Hegyesdiek még abban is válogatnak, hogy
ki az utastársuk, ha olyan személy utazik, akkor inkább nem mennek.

Cziglerné Kiss Andrea választópolgár elmondta, hogy néhány éve szerettek volna elmenni
MagYarPolányba passió játéWa, de mivel nem volt 8 ftí Hegyesdi jelentkező, ezért
Monostorapátiak mentek volna, de nem engedéIy ezték az utazást.

Stark Sándor Polgármester véleménye szerint ez nem igaz, tudomása van arról, hogy a
sümegi Búosúba történő szállításkor is több volt a Monostorapáti.

Perger Antalné választópolgár aztkifogásolta, hogy nincs inform ácíő aszervezésekről.

ifj.Domonkos István választópolgár elmondta, hogy képviselő volt, amikor a falugondnoki
szolgálatot beindították. A falugondnoki munkakörre 4 jelentkező volt, papp Károly
visszaléPett, ezért Holczbauerné Kiss Erikát nevezték ki. A falugondnoknak rugalmas a
munkaideje, ha kell szombaton, vagy vasárnap is kell dolgoznia. Hegyesd kis település, a
falugondnok nem tud 8 Óra munkaidőt kitölteni, ezértlátlael a könyl,tárosi, ka1túrház vezetői
feladatokat is.

AngYal Anna választópolgár szerint a falugondnoki állás fontos munkakör, a
falugondnoknak a legfontosabb embernek kellene lennie, közösségeket összefogni, kulfurális
és egyéb programokat megszervezni.

KaPÓcsné HegedÜs Rita választópolgár véleménye szerint bárki lenne a falugondon
elŐfordul, hogY nem szereti mindenki,etikátlannak tartla,hogy azért mert úgy vették észte,
hogY Problémák vannak vele, elküldenék n),ugdlj előtt . Le kelt ülni és tisztázrn kell a
problánákat.

Darvas Eva vá|asztópotgár szerint a falugondnok jól ellátla a feladatát, sok idős embert
szállit szükség vanrá"

Cziglernó Kiss Andrea választópolgár elmondta, hogy olyan hírek terjednek a faluban, hogy
a testtilet el akarja adni a falugondnoki buszt, és egy kisebb autót kíván vásárolni. Nagyobb



4

autót kellene inkább venni, mint kisebbre cserélni, hisz az emberek nehezen szállni be az
autóba.

Fekete Róbertné képviselő tudomása szerint nem volt szó kisebb autó vásárlásáról.

SzobonYa RÓbert választópolgár véleménye szerint 5 év alatt begffitött panasz, dicséret
alaPján kell a Polgármesternek oljámi, üljenek le egymással és tisztázzák a munkaköröket.
Tudomása szerint nincs Összhang a falugondnok és szociális gondozónő között sem, ez is
lehet a feszültség oka.

Cziglerné Kiss Andrea választópolgár elmondta, hogy ősszel volt egy előad,ás Hegyesd
tÖrténetéről. I$az, hogy a történész a falugondnok fia volt, de a családtagokon kívül egy
érdeklődő sem volt. Hiába szeívez programokat a falugondnok, ha a lakosok érdektelenek.

KaPÓcs Tibor választópolgár véleménye szerint az informáciő áramlással is probléma van,
sokan rendelkeznek intemettel, egy e-mailen keresztril lehet értesíteni a lakosokat a
programokról.

SomogYi JÓzsefné választópolgár javasolta, hogy kupja meg a kulturház takaritását a
falugondnok, ha úgy gondolják, hogy nem tölti ki a munkaidejét.

Holczbauerné Kiss Erika falugondnok elmondta, hogy a programokról tájék oztatja a
lakosságot. Telefonon nehéz elérni, mivel 20-as telefonja van, és nincs térerő.

ifj.Domonkos István választópolgár szerint falun belül nem kell telefon, személyesen is meg
lehet keresni a falugondnokot.

'Ware Borbála választópolgár szerint nem minden idős tudja körbe szaladni a fahí, fontos a
telefonos elérhetőség is. Előadásokról, programokról lehet e-mailen értesítést küldeni.

Fekete Ferenc választópolgár javasolta a falugondnoki szolgáltat további fenriartását, a
munkafegYelem komoly dolog, a munkáltatónak fokozott ellenőrzést kell tartani a
munkavállalóval szemben"

megállaPÍtotta, hogy a falu lakossága egyértelműen kéri továbbra is a falugondnoki szolgálat
működtetését.

A közmeghallgatást 18 óra 50 perckor bezárta"
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